
 
 

Referat onlinebestyrelsesmøde 
7. juli 2020 kl. 20.00 

Deltagere 
Cecilie Lund Koch 
Asge Nilsson 
Jytte N. Madsen 
Bertine Davelaar 
Sisse Dahlin 
Lene Jacobsen 
Britt Andersen 

Afbud 
Karina Vistisen 
Fritz Hansen 
 

Referent 
Asge  

 
Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde 
Referatet er godkendt. 
 
 
Meddelelser fra formanden – varetages midlertidigt af næstformand 
Intet nyt 
 
 
Meddelelser fra Stambogsudvalget (Karina, Jytte og Lene) 
Opdatering 
Regnskabet i LU har været rimelig positivt. 
Der har været arbejdet med købeloven, arbejdsgruppe har spurgt L&F, konklusion forventes 
efter årsskiftet. Dyr bør ikke sidestilles med ting i handelssituationer, da miljøskift mv. 
påvirker f.eks. heste. Sælger bør ikke gøres ansvarlig for ydre påvirkningers effekt på et 
handlet dyr. 
 
I forhold til Covid-19, skal man sørge for at have styr på reglerne når man afholder 
arrangementer, sådan at man ikke risikerer at arrangementet bliver lukket undervejs. Der 
skal være en repræsentant som har ansvaret for at for at reglerne overholdes. Det er vigtigt 
at der er styr på at tilskuerne bliver informeret om hvordan de skal forholde sig, evt sætte 
stole op sådan at de ikke kommer til at være for tæt. Hvis der er under 50 deltagere samlet 
til hele arrangementet, skal det ikke anmeldes. 
Der er foretaget nogle undersøgelser på danske heste-besætninger for MRSA, 
undersøgelsen er dog udformet på en sådan måde at den slet ikke er repræsentativ for den 
danske hestebestand.  
Indenfor quarterhorses er der uenighed om racens avlsprogram i forhold til de amerikanske 
krav. Lignende problem kan have betydning for New Forest i forhold til brexit, da 
moderforbundet kan sætte nogle regler som de forventer at datterforbundene skal 
overholde, men der kan komme noget EU-lovgivning som sætter nogle begrænsninger som 
gør at de engelske regler ikke kan overholdes. 

1 



 
 

 
 
Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Cecilie, Fritz, Asge, Sisse og rep. fra 
region Vest). 
Hoppe- og vallakkåring 2020 
Der er følgende antal ponyer tilmeldt de tre kåringspladser: 
Jylland - 9 ponyer  
Fyn - 12 ponyer 
Sjælland - 13 ponyer 
 
Der skal følges op på de tilmeldte føl, da det har været lidt svært at melde føl til og få de 
rigtige oplysninger, hvilket skyldes at tilmeldingsblanketten ikke er udformet hertil. Der skal 
ændres i tilmeldingsskemaet så det virker bedre til næste år.  
 
Lene og Jytte sørger for at tjekke alle tilmeldte dyr igennem om ejerskab stemmer med 
landscentrets liste. De aftaler med Fritz hvad han skal tjekke op på. 
 
Hver kåringsgruppe planlægger selvstændig deres tidsplan og får den afklaret med dommer 
Iben Tjelum.  
Hver kåringsplads sørger selv for at  

● udfylde deres to-do liste, sådan at de har de hjælpere der skal til. 
● indkøbe blomster 
● forplejning af dommere 

Om 14 dage taler de kåringsansvarlige sammen og får sikret sig at to-do listen og andre ting 
er på plads. 
 
Jytte sørger for at få bestilt de dækner der skal bruges, og Bertine får bestilt bånd til bedste 
føl og bedste 2 års på hver kåringsplads. Bertine får hentet de rosetter vi skal bruge, som 
ligger ved Karina.  
 
Måling  
Da vi anvender uofficielle målere og i tilfælde hvor der stilles tvivl om målingen fra ejerens 
side, så er kåringen afhængig af at ejer selv stiller ponyen til en officiel måling efterfølgende. 
Ponyens kåring på dagen fortsætter og færdiggøres, men kåringen bliver ikke indberettet før 
den officielle måling er indsendt til bestyrelsen. Hvis ponyen måles for stor på dagen så 
færdiggøres kåringen for ponyen stadig, dog kan ponyen ikke deltage i kampen om årets 
bedste hoppe/vallak. 
 
Dommereksamen 
Pernille Sandø skal til sin dommereksamen til kåringerne, og Iben sørger for hvilken 
kåringsplads selve udnævnelsen skal foregå på. 
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Medlemsmøde/høstmøde Dato? 
Afholdes lørdag d. 26 september. 
På det fysiske bestyrelsesmøde som afholdes 30. august i Region Øst skal bestyrelsens 
fremlægning til høstmødet planlægges, og selve dagsordenen for mødet. 
 
Fælles 1-dags materialprøve 
Cecilie kontakter Mie Skovgård og hører om hun stadig er interesseret i at være 
racerepræsentant til prøven.  
 
 
Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Britt, Anja, Bertine og Asge) 
Nyhedsmail 
Der skal udsendes en nyhedsmail omkring kåringen, men dog uden en opfordring til at 
deltage som publikum. 
 
Facebook 
Det er kun den officielle facebookside der er drevet af bestyrelsen 
Annoncere efter hjælpere til afholdelse af stævne vest for storebælt. 
Bestyrelsen bør tage fat i de ansvarlige for de andre sider, og opfordre til at der bliver 
opretholdt en politik til at der ikke bliver annonceret ponyer til salg. Da det strider mod 
Facebooks regler. Det sørger Cecilie, Asge og Anja Broberg for. 
 
Hjemmeside 
Lave et opslag om foreningens officielle facebookside. 
Hjemmesiden skal opdateres, så bestyrelsens medlemmer skal få kigget deres områder 
igennem og vende tilbage med rettelserne så hjemmesiden kan blive opdateret. 
 
 
Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi 
Status 
Hvor mange medlemmer har vi pt? 
36 aktive 
25 familie 
28 junior  
5 superfamilier 
7 æresmedlemmer 
 
 
Regionerne 
Status fra øst 
ØDM og championater 
Propositionerne er klar og dommerne er også fundet, så de kommer på nettet snarest. Der 
afvikles kun dressurklasser og der vil også være kæphesteklasser.  
Der vil være championater om lørdagen og ØDM om søndagen. 
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De arbejder stadig på at få afholdt nogle spring klasser i samarbejde med Ringsted 
Sportsrideklub. 
 
Der har været afviklet skovture, og der er flere på vej. 
De er desværre nødt til at aflyse det springkursus som de havde planlagt her i juli måned 
pga alt for få tilmeldinger 
 
Vest for storebælt 
Bertine er ved at undersøge mulighederne for at afholde et stævne i Vest, men der mangler 
hjælpere. Cecilie undersøger om der måske kunne være nogen ryttere eller andre på Fyn 
der kunne være interesseret i at hjælpe 
Cecilie taler med Fritz om hvordan det står til med indkrævningen af de penge der stadig 
mangler fra stævnet i december. 
 
 
Evt. 
Intet at bemærke 
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